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Steingrímur Jónsson 

Bókabærinn Hay-on-Wye 

«■ bökkum árinnar Wye við rætur Svörtufjalla, 
M\ rétt við landamærin milli Englands og Wales, 

^ ^ \ stendur bærinn Hay þar sem um 1400 manns 
J L JLbúa. Upphaf bæjarins má rekja aftur á 12. öld 
þegar Normannar reistu kastalann sem enn stendur á 
hæðinni í miðjum bænum. Margar orustur voru á 
miðöldum háðar á svæðinu umhverfis bæinn og kast-

alinn brann nokkrum sinnum en var jafnan endur-

reistur. Um miðja 17. öld heimsótti Oliver 
Cromwell bæinn og gisti á kránni Old 
Black Lion þegar hann reyndi að 
hreinsa til á trúarbragðasviðinu 
með því að setja kaþólikka til 
hliðar. Annars gerðist fátt í 
Hay sem fest hefur verið á 
spjöld sögunnar. 

Árið 1921 komst Hay-on-

Wye í fréttirnar. Herbert 
Rowse Armstrong, rúmlega 
fimmtugur lögfræðingur og 
majór í breska hernum sem 
barist hafði í Frakklandi á fyrra 
stríðsárunum, var ákærður fyrir að 
hafa myrt eiginkonu sína með arseníki 
Armstrong var sekur fundinn, dæmdur til 
dauða og hengdur ári síðar. Skiptar skoðanir hafa alla 
tíð verið um sekt Armstrongs; margir sem skrifað 
hafa um málið hafa efast um réttmæti dómsins og 
talið aftökuna dómsmorð. 

Eftir seinni heimsstyrjöldina seig mjög á ógæfu-

hliðina í mörgum minni bæjum í Wales. Unga fólkið 
fluttist burt og verslun og viðskipti drógust saman. 
Um 1960 hafði kránum í Hay sem í upphafi aldarinn-

ar voru 35 talsins fækkað niður í ellefu. Og hinn 31. 
desember 1962 ók síðasta járnbrautarlestin frá Hay 
og járnbrautarstöðinni sem þjónað hafði íbúunum 
um aldarskeið var endanlega lokað. 

Þá var það að Richard Booth, 23 ára gamall maður 
sem stundað hafði nám við Oxfordháskóla, fluttist til 
foreldra sinna sem keypt höfðu búgarð rétt utan við 
Hay Fátt var um að velja fyrir Booth til að starfa við. 
Þegar honum árið 1962 bauðst að kaupa fyrir lítið fé 
gömlu slökkvistöðina í Hay sem breytt hafði verið í 
verslunarhúsnæði sló hann til og setti á stofn forn-

bókabúð. Engum leist á fyrirtækið. „Nobody reads 
boofes in Hay-on-Wye". Booth auglýsti að hann keypti 

Y GELLI 
tr»fyW

frau 

HAY-ÖN-WYE 
townofbooks 

notaðar bækur, allt frá einstökum bindum upp í heil 
söfn. Honum bauðst bókasafn sem tilheyrt hafði 
kaþólskum erkibiskup í Cardiff, mörg hundruð bindi 
af 17. og 18. aldar guðfræði. Gömul guðfræði var 
reyndar eitt hið vonlausasta til að selja í fornsölu, en 
engu að síður tóku menn eftir honum þegar hann var 
kominn með þetta mikla safn og hann komst í sam-

band við ýmsa aðra fornsala sem keyptu hver af öðr-

um. Booth réði til sín Frank English, drykk-

felldan garðyrkjumann foreldra sinna, 
og varð það hlutskipti hans að 

smíða bókahillur fyrir allar bæk-

urnar sem Booth keypti á 
næstu árum. Frank kenndi 
Booth líka að lifa vel fyrir 
lítið fé; benti honum á að 
krárnar sem Booth stund-

aði væru þær dýrustu í 
bænum en til væru aðrar 

þar sem menn fengju jafn-

gott og jafnmikið fyrir mun 
lægra verð. Ein besta kráin í 

þeim efnum var The Three Tuns þar 
sem fröken Lucy skenkti ölið og sagði 

sögur í þessari elstu krá í Hay, sem er svo 
gömul að þar drukku menn öl áður en Shakespeare 
skrifaði sína dramatík við lok 16. og í upphafi 17. ald-

ar. Frank leist vel á Lucy og bað hennar iðulega en 
fékk jafnan sama svarið: „I'll thinfe about it, Franfe." 

Bækur eru félagslyndar. Þær safnast þangað sem 
fleiri bækur eru fyrir. Og hjá Booth var þetta algildur 
sannleikur. Hann keypti skömmu síðar matvörubúð 
sem farið hafði yfirum og breytti í fornbóksölu. Og árið 
1969 keypti hann kvikmyndahúsið í bænum, breytti því 
í fornbóksölu og nefndi Hay Gnema Boofeshop. Það varð 
stærsta fornbóksala í heimi með 250 000 bókum í hill-

um og Booth komst í Guinness Boofe ofRecords fyrir vikið! 
Booth ferðaðist um Wales, England og Skotland og 

keypti bækur. Stundum keypti hann af endurvinnslu-

fyrirtækjum sem lágu með mörg tonn af prenti og 
bjargaði þar með margri bókinni frá hakkavélunum. 
Booth fór nokkrar ferðir til Bandaríkjanna og keypti 
bækur í þúsundatali. Bækurnar voru allar sendar í 
gámum til Hay-on-Wye; margir Bandaríkjamenn 
fylgdu í kjölfarið, keyptu bækurnar á margföldu verði 
og fóru með þær aftur heim. 
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Til aö reka allt þetta þurfti Booth að ráða starfslið. 
„Fangar eru góðir bókamenn því þeir hafa ekki getað 
gert neitt annað en lesið" sagði Frank. Booth réð til 
sín fyrrverandi fanga sem nýkomnir voru út. Hinn 
fyrsti reyndist mjög vel. Sá næsti aldeilis miður. Og 
áður en nokkur vissi var allt í óefni. Sumir 
starfsmannanna rændu og rupluðu. Gjaldþrot blasti 
við og Booth neyddist til að selja Hay Cinema Boofeshop 
keppinaut sínum. 

Booth hélt þó sínu striki. Árið 1971 keypti hann 
kastalann í Hay. Þá varð Castle Bookshop að veruleika, 
og skömmu síðar The Honesty Boofeshop sem er 
sjálfsafgreiðslubúð utandyra í hallargarðinum, alltaf 
opin; kostar bundin bók 50 p en óbundin 30 p. Reyndar 
eru ekki alveg allir kaupendurnir heiðarlegir en 
einhver rýrnun er af hinu góða því þá er meira pláss 
fyrir aðrar bækur. Og kannski betra að einstaka lesandi 
steli sér bók heldur en að vera allsendis bókarlaus. 

Nú fóru fjölmiðlar að veita bókabænum athygli. 
„Other places haue hotels, scenery, monuments. Only 
Wales has a Town of Boofes." Blaðamenn hvaðanæva 
skrifuðu um Hay: „Mid Wales town may become Las 
Vegas of the boofe ujorld" skrifaði einn; „Turning a Welsh 
ualley into a utopiafor bookworms" skrifaði annar. 

Til að auka enn athygli fjölmiðla á bókabænum 
ákvað Booth að taka stóra skrefið: Hinn 1. apríl, ein-
mitt á þeim merka aII-/ools-day, árið 1977 lýsti Booth 
yfir sjálfstæði Hay-on-Wye og tók sér konungsnafn: 
King Richard, og var samstundis auknefndur the boók-

Bókábúðin í kastalanum „Hay Castle Booteshop.' 

Bœfeur úti og inni í Hay Cinema Boofeshop. 

hearted. Blöðin birtu fréttina, og enn ein ókeypis aug-
lýsing á bókabænum var staðreynd. Reyndar gerðu 
sum blöðin meira úr bókakónginum undarlega en 
fornbóksölunni, en það kom í sama stað. 

Að sjálfsögðu hefur allt þetta ævintýri ekki verið 
átakalaust. Á árunum fyrir og eftir 1970 dróst margt 
fólk til Hay-on-Wye og var lifað hátt og ekki alltaf 
samkvæmt ýtrustu hollustu. Tvö hjónabönd Booths 
fóru í súginn, hið seinna entist aðeins 24 tíma. Síðla 
árs 1977 þegar óvenjukalt var í veðri og Booth hafði 
lagt mikinn við í arininn varð eldur laus og brann 
kastalinn að verulegu leyti. Og árið 1995 kenndi Booth 
sér meins, átti erfitt með að halda jafnvægi og var 
orðinn heyrnarlaus á öðru eyra. Læknir hans ráðlagði 
honum að hætta að drekka, sem hann gerði í hálft ár, 
en kom fyrir ekki. Hann greindist með heilaæxli á 
stærð við epli bakvið vinstra eyra og gekkst undir tví-
sýna aðgerð sem tókst þó vonum framar; hann er 
lamaður vinstra megin í andliti en ekki virðist annað 
hrjá hann. 

En Booth hefur líka verið gæfumaður. Þriðja kona 
hans færði Booth tvö stjúpböm og átti auk þess nokk-
urt fé; hún er ennfremur snjall fjármálamaður. Fjöru-
tíu árum eftir að Richard Booth opnaði fyrstu forn-
sölu sína getur hann því litið stoltur yfir blómlegan 
bókabæinn Hay-on-Wye. í bænum og næsta nágrenni 
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Það er stutt á milli bókabúðanna í Hay-on-Wye. 

eru 38 fornbóksölur meö yfir milljón bækur í hillum, 
opiö alla daga vikunnar og þar eru bækur við hæfi 
hvers og eins. 

Auðvitaö er í bænum dálítið almenningsbókasafn 
þar sem welskur bókavörður, Ily/rgellydd, ræður ríkj-
um. Safnið er næsta hefðbundið með barnadeild, full-
orðinsdeild og blaðahorni. En safngestir eru ekki 
margir, enda á brattann að sækja þegar a.m.k. 12 
fornbóksölur eru í 50-100 m fjarlægð allt um kring. 

Stærsta fornbóksalan er Richard Booth's Boofeshop 
við Lion Street þar sem um 400 000 bækur úr öllum 
efnisflokkum standa í hillum, flestar innandyra á 
jarðhæð, efri hæð eða í kjallara, í nærliggjandi 
geymslum eða utandyra í bakgörðum, og er þá breitt 
plast yfir þær þegar úrhelli ganga yfir. Aðrir fornsalar 
hafa sumir kosið að sérhæfa sig á ákveðnum sviðum. 
Sem dæmi má nefna The Children's Boofeshop á tveimur 
stöðum í bænum þar sem annars vegar eru 15 000 
bækur um barnabækur, hins vegar bækur fyrir börn; 
The Poetry Boofeshop með Ijóðabækur; The Lion Street 
Boofeshop sem sérhæfir sig í bókum um hnefaleika, og 
Murder & Mcryhem sem auglýsir: „Walfe or stalfe into the 
ujorld o/ Detectiue Fiction, True Crime and Uorror. The 

Basfeeruille Hound, Christie 
& Poe ujelcome you to the 
most bizarre and outra-
geously decorated boofeshop 
in Hay-on-Wye." 

Flestar fornsölurnar 
eru í húsnæði sem upp-
haflega var byggt fyrir 
annað en bókabúðir, t.d. 
íbúðir þar sem allir veggir 
í öllum herbergjum á 
jarðhæð og efri hæð eru 
þaktir bókahillum auk 
þess sem hillustæður eru 
úti á gólfi. Kjallarinn er 
líka fullur af bókum og 
sumsstaðar lágt undir 
loft; bækurnar á efri hæð-
unum eru þungar svo 
gólfviðir hafa sigið í átt 
að jarðarmiðju. Vinsam-
lega orðuð skilti til að 
bókakaupendur gæti sín 
á hættunum hanga uppi 
á völdum stöðum: „Please 
mind your head"; á ein-
staka stað er mönnum 
reyndar boðið að velja 
sjálfir: „Bend or bump! " 

Eins og í stórum al-
hliða bókasöfnum kennir 
margra grasa í hinum 
stærstu fornbóksölum. 

Þar eru bækur um allt milli himins og jarðar, jafnvel 
óþarfa bækur ef rétt hefði verið á haldið: Organising 
your second marriage hefði getað verið óskrifuð ef 
hollráð um fyrsta hjónabandið hefðu slegið öll 
sölumet. í fornsölunni Hay-on-Wye Boofesellers í High 
Town er auk notaðra bóka margt nýlegra bóka á 
hálfvirði sem án efa mun „suit scholars, collectors and 
Iight-hearted bookujorms." Eitt ritið sem ekki hefur 
tekist að selja fullu verði er vísindaleg -- eða öllu 
heldur vísindalík - úttekt á fyrirbærinu Why Cats 
Paint. Bókin sem hefur undirtitilinn A theory offeline 
aesthetics er eftir Heather Busch og Burton Silver, 
stórglæsilegt litprentað 96 blaðsíðna rit í stóru broti 
sem út kom árið 1994 í London (ISBN 0-297-83351-0) 
og Berkeley, Kalifomíu (ISBN 0-89815-612-2). Eins og 
alvöru vísindariti er verkinu skipt í kafla: An Historical 
Perspectiue; Theories of Feline Marfeing Behauiour; Tujelue 
Major Artists (þar sem fjallað er um tólf ketti sem lagt 
hafa fyrir sig málaralistina, flestir meira og minna 
innblásnir af Van Gogh) og Other forms o/ Artistic Ex-
pression. í bókarlok er að sjálfsögðu Selected Biblio-
graphy sem hefst á Copy Cats : euidence o/ representa-
tional inuertism in /eline territorial demarcation actiuity 
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eftir Ark, P. (1992) og endar á Why Dogs 
Don't Paint eftir Wunderlich, R. (1993); í 
miöjum bókalistanum er m.a.s. vitnað í 
norræna rannsókn sem birtist í tímaritinu 
Journál of Applied Aesthetics 6 (1991): 
Paujnography : paw marking as a mode of 
sexual communication amongst domestic cats 
in Sujeden eftír Lord-Osis, J. Þeir sem hyggja 
á frekari lesningu munu þó eiga í erfið-
leikum með að nálgast hin tilvísuðu rit; 
jafnvel slyngustu upplýsinga- og milli-
safnalánsbókaverðir munu þótt þeir leggi 
sig alla fram fyrr brjóta heila sína í smátt 
en finna ritin. Bókalistinn er nefnilega 
uppspuni frá rótum eins og reyndar allt 
ritið er. En þetta er skemmtilegt rit og hver 
segir að vísindi eigi að vera sönn; ef þau 
eru skemmtileg þá eru a.m.k. meiri líkur á 
að almennur lesandi njóti bókarinnar. Og ánægður 
lesandi er gulls ígildi. 

Það eru ekki bara málandi kettir sem heilla. Líf 
almennt - og einkum þó dauði -- hefur aðdráttarafi 
sem engu er líkt. Uppsláttarritið Who's buried where in 
England er heillandi rit og hverjum hugsandi manni 
ómissandi. Lífshlaup og ekki síður ill örlög stjórn-
málamanna úti á ystu brún draga líka að sér athygli: 
The Iife and death ofAdolf Hitler og The Iife and death of 
Trotsky, svo aðeins séu nefndar tvær bækur með 
næstum sama titli. Og því verr, því betra. Bókin The 
ujorld's ujicfeedest women heillar eflaust margan kaup-
andann, einkum þegar gluggað er í efnisyfirlitið: 
Scandalous ujiues; Thiues & outlaujs (þar sem m.a. má 
lesa um Bonny Parker); Ruthless rulers; Female fanatics 
(þar sem Ulrike Meinhof er í góðra vina hópi); og 
Queens of crime. 

Það á við um stórar fornbóksölur eins og bókasöfn 
að einhverskonar flokkunarkerfi þarf til að unnt sé að 
finna það sem að er leitað. Af einhverjum ástæðum 
flokka fornbóksölur bækur sínar eftir kerfum sem 
bókaverðir kunna engin skil á en bókakaupendumir, 
vonandi, þeim mun betri. Kannski er skýringin sú að 
kaupendur hugsa öðruvísi en lánþegar. Efnisflokkur-
inn Science Fiction hefur lengi dregið að sér fjölda kaup-
enda þótt flokkurinn True Crime sé enn vinsælli; „sann-
leifeurinn er sagna bestur" segir einhvers staðar. Það er að 
minnsta kosti nokkuð ljóst að kaupendur dragast að 
því sem lýsa mætti með orðunum: „Mér er sfeemmt aö 
ófórum annarra." Og alltaf má finna einhvern hrylling í 
annars næsta hreinum og tærum efnisflokkum: Flying -
Auiation hefur undirflokkana Air disaster, Air ports, Air 
lines, í nefndri röð. Allar mögulegar og ómögulegar 
bækur um Titanic eru enn eitt vitni um innræti kaup-
enda: Titanic: an illustrated history. Titanic: destination dis-
aster; the Iegends and the reality. Titanic; a suruiuor's story. 
Ein áður nefnd fornsala hefur reyndar sérhæft sig í 
svona spennandi ófögnuði og aðrar bóksölur vísa frá 

Bókaunnendur á öllum aldri kanna úrvalið í kastalagarðinum. 

sér á hana: „Horror & Ghost Stories across the road in 
'Murder & Mayhem'." 

Eins og bókasafnsflokkunarkerfin á fombóka-
flokkunin við vanda að stríða þar sem sumar bækur 
fjalla um ýmislegt ólíkt sem gerir þær illflokkanlegar 
á einn stað. Og á sama hátt og sumir bókaverðir 
hneigjast til að flokka bækur í allmönt och blandat, eins 
og einn flokkurinn í sænska SAB-flokkunarkerfinu 
kallast, falla fornsalamir í sömu gryfju. í flokknum A 
Iittle of ujhat you may fancy refeast menn aö sjálfsögöu á 
The ujorld's greatest disasters en lífea The boofe o/ ages, 
Ballet & modern dance, The joy ofsex og Rocfe climbing in 
Britain. 

í öllum ævintýrum er boðskapur og það er líka 
boðskapur í sögunni um bókabæinn Hay-on-Wye. 
Með framtaki sínu hefur Richard Booth gert meira 
fyrir Hay-on-Wye en flestir byggðamálabýrókratar í 
ríkisreknum hjálparstofnunum landsbyggðanna. Það 
er ekki einungis að fombóksölurnar í Hay-on-Wye 
lokki til sín tugi þúsunda ferðamanna ár hvert sem 
sumir koma til að kaupa bækur og allir til að upplifa 
ævintýrið. Allir þurfa gistingu einhvers staðar og 
nokkur hótel og fjöldi Bed-and-Breafefast -staða veita 
þjónustu við hvers manns hæfi. Jafnt Famous Old Blacfe 
Lion sem Clifton House, lítið B&B-fjölskyldufyrirtæki, 
sjá fram á betri tíma. Og á gömlu Three Tuns-kránni er 
enn hægt að fá sér bjórglas og hlusta á Lucy segja 
ýmsar sögur, m.a. frá því þegar lestarræningjamir 
fimm úr lestarráninu mikla komu á krána á 7. ára-
tugnum: „They paid for their drinks with a five-pound 
note. You didn't see many ofthem around. They ujere on the 
run you see." 

En Richard Booth hefur jafnframt bjargað fleiri 
bókum frá eyðileggingu en flestir aðrir. „An old boofe is 
as good reading as a new one" segir hann. Bækur sem 
lenda í pappírsendurvinnslu verða engum ánægjuleg 
lesning. Með því að koma gamalli bók í hendur nýs 
lesanda hefur hann gert heiminn að betri heimi. 
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í „Bófeabúð heiðarleikans" er sjálfsafgreiðsla. 

Lesandi fólk er friðsamt; lesandi fólk s t endur ekki í 
styrjöldum. 

Bókabæjarævintýrið breiðist út . Bókabæir voru 
stofnaðir í Redu í Belgíu árið 1984 og í Montolieu í 
Frakklandi árið 1989. Eftir 1990 hafa n æ r 20 bæir í 
öl lum he imsál fum n e m a Afríku b æ s t í hópinn . Fjær-
land í Noregi varð fyrsti no r ræn i bókabær inn 1996, 
árið eftir bæt t i s t Sysmá í Finnlandi við og árið 2001 
var fyrsti bókabær inn í Svíþjóð stofnaður í Mellösa. 
Richard Booth er heiðursforseti alþjóðlegu bókabæja-
s a m t a k a n n a . Og Ríkharður bókhjarta er boðinn og 
bú inn til að rét ta m ö n n u m hjálparhönd: „Find a small 
town in Iceland that can be a Boofe town" áritaði h a n n 
eintak mi t t af ævisögu sinni My Kingdom of Boofes og 
kvaðst koma til í s lands þegar b æ r i n n væri fundinn. 

Það er því bara að bret ta upp ermarnar . 

Nokkrar heimildir: 
Prentaðar bœkur 
* Booth, Richard: My kingdom of books. Richard Booth with 

Lucia Stuart.Talybont.Y Lolfa, 1999. ISBN 0-86243-495-5 
* Clarke, Kate: The book of Hay. By Kate Clarke. Little Loga-

ston (Herefordshire), Logaston Press, 2000. ISBN 1-873827-
61-X 

Netföng 
* Fombóksala Richards Booth í Hay-on-Wye: 

http://www.richardbooth.demon.co.uk/ 
* Upplýsingasíður fornbókaverslana, gististaða o.fl. í Hay-

on-Wye:http://www.hay-on-wye.com/ 
* Bókabæir í nokkrum löndum: http://www.booktown.net/ 

Summary 
The Town of Books at Hay-on-Wye 
The article tells the history of the Town of Books at Hay-on-
Wye, Wales, begun in 1962 by Richard Booth. After four 
decades of bookish evolution Hay-on-Way's 38 antiquarian 
bookshops attract thousands and thousands of tourists and 
book-lovers from all over the world who visit the town and 
browse through over a million books in stacks. The moral of 
the story is that an old book is as good reading as a new one, 
and through his activities Booth has saved more books from 
destruction than most people and brought the books into 
the hands of readers.The idea of Town of Books has spread 
throughout the world and by now over 20 Towns of Books 
can be found in North America, Europe, Asia and Australia. 
Richard Booth has offered his assistance in starting a Town 
of Books in Iceland as soon as a suitable small town has 
been found. 
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Þarabakka 3 109 Reykjavík 
Sími 567-0300 
E-mail mjodd@bilprof.is 

Kennsla til allra ökuréttinda. 
Bifhjólapróf og almennt ökupróf (B.réttindi). 

Einnig kennsla fyrir ensku 
og taílenskumælandi fólk ! 

Kennsla á leigu- vöru og hópbifreið 
og vörubifreið með eftirvagn. 

Hægt að hefja nám alla miðvikudaga! 

Frábærir kennarar og góðir kennslubílar. 
Aukið við atvinnumöguleikana. 
Hringið eða komið og leitið upplýsinga. 
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